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 الفنية لالمن الغذائي السكرتارية

 لخلفيةا
زارة ذائي بوالغ النشرة الشهرية لمراقبة السوق، يتم إصدارها من قبل السكرتارية الفنية لألمن

لعيش ن سبل اتحسيوالتخطيط والتعاون الدولي بالتعاون والشراكة مع برنامج تعزيز االمن الغذائي 

 حاد األوروبيبل االتن قل مالذي تنفذه منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة )الفاو( والممو

 

ات وحد خاللالبيانات والمعلومات التسويقية يتم جمعها من ثالثة عشر محافظات مستهدفة من 

تجمع  نعاء،صالتنسيق في المحافظات المستهدفة والسكرتارية الفنية لألمن الغذائي بأمانة العاصمة 

 الع،الض ،ابين، البيضاء ،، عدنتعزاألسعار من محافظات الحديدة، حجة، ذمار، حضرموت، لحج، 

لة ممثيقية حيث تجمع تلك األسعار من ثالثة مراكز / مواقع تسو العاصمة،وأسواق أمانة  شبوة، اب،

تساب م احومن ثم يت تم اختيارها في كل من المدن الرئيسة )عواصم المحافظات( ومراكز المديريات،

خص ملول واألشكال التوضيحية على هيئة الجداوفر هذه النشرة الشهرية ت المتوسط لكل موقع.

ما ، كيف()في المدينة والرشهري لألسعار التسويقية في األسواق المحلية بالمحافظات المستهدفة 

لسابق االذي تصدر فيه بأسعار الشهر  اسعار الشهرانها تسمح للمنتفعين والمستخدمين بمقارنة 

ى مستوى تم اختيار األسواق الريفية عل  .(2015 يونيو)والمتوسط السعري لفترة ما قبل األزمة 

ار ا في اطكياتهالمديرية ) عواصم المحافظات(  بناًء على تمثيلها للوضع العام ألسعار السوق ودينامي

ة المرتبطولياً المحافظة . اختيار األسواق الممثلة تم على أساس أهميتها في تداول السلع المنتجة مح

تي دة الضافة الى معرفة وتحديد سلسلة قيم واسعار السلع المستوربأسواق المدن الرئيسة ، باال

تية ع نباتسوق في االرياف ، ومعرفة نسبة الفروقات السعرية بين اسواق الريف والمدن لنفس السل

  .وحيوانية

 

 وتسمح الشهرية االسعار اتجاهات توضح االستخدام سهلة بيانية ورسوم جداول السوق لمراقبة الشهرة النشرة توفر

 بين لألسعار مقارنة تعطى ايضا.2015 مايو االزمه وماقبل السابق الشهر مع الحالية االسعار بمقارنة للمستخدمين

 الغذائية السلع ألهم الوطنية االسعار تقديرات على اكثرللحصول تحللها ويتم الريف واسواق الرئيسية المدن اسواق

.لمحروقاتا واسعار محليا المنتجه والحبوب المستوردة    

 اإلضاءات الرئيسيه

 في مستواه من جًدا يبًاوقر مايو شهر عن٪(  0.3)مقداره  هامشي بانخفاض ،2019 يونيو في نقطة FFPI   )173 ( والزراعة األغذية لمنظمة األغذية أسعار مؤشر بلغ عالميا: 

 تصدير رأسعا وارتفعت .2018 يونيو من أعلى المئة في 3.8و مايو عن( نقطة 11 من يقرب ما) ٪ 6.7 بزيادة يونيو، في نقطة 173.2  الحبوب أسعار مؤشر وبلغ. 2018 يونيو

 بنسبة منخفًضا يزال ال ولكنه ايو،م شهر عن٪  7 من أكثر بزيادة يونيو، في للطن أمريكيًا دوالًرا 228 (f.o.b ،2 رقم) القياسي األمريكي القمح سعر متوسط بلغ إذ يونيو؛ في القمح

 (.FPMA -FAO 09/07/2019. )الماضي العام من المقابل بالشهر مقارنة قريبًات٪  6

(. 2019 مايو) السابق لشهرا فيكان عليه الحال  كما مستقراً  يونيو، شهر في وتوافرها المستوردة الغذائية السلع من المعروض ظل :األسواق في وتوافرها الغذائية الواردات 

 معظم في نادران لمحليانا والقمح الشعير ظل عام، وبشكل. وأبين وشبوة لحج في للمتابعة تخضع التي الرئيسية المدن سواقأ في ونقص طفيفة تباينات المحلية الحبوب وشهدت

 متقطع بشكل ةمتوفر الذرة تكان أشهر، ولعدة(. المرتفعات مناطق في خاصة) بيئيًا المالئمة الزراعية المناطق بعض وفي محدود نطاق على يزرعان ألنهما المستهدفة المحافظات

 في الشمالية المحافظات فإن ذلك، ومع. وأبين والضالع شبوة مدن أسواق في متقطع بشكل المحلي الشعير يتوفر وبالمثل،. للمتابعة تخضع التي األسواق جميع بين من لحج في

 المحافظات إلىالرئيس  ردالمو كونها إلى باإلضافة المحلية الحبوب نتاجإل الرئيسية المناطق هي وريمة ذمار من أجزاء صنعاء، عمران، المحويت، حجة، إب، ذمار، الحديدة،

 لالبترو سيما وال) الوقود أسعار تتغير ولم. المنتجات هذه في نقص من المحافظات تلك في الرئيسية واألسواق الريفية المدن أسواق تعاني ال لذلك،. البالد أنحاء جميع في األخرى

ي فصعوبة  إلى أدى مما( موسميةال الرياح بداية) ملحوظة موسمية تغيراتمن االسماك  متابعتهايتم  التي األنواع وشهدت. السابق الشهر من ًرااعتبا مستقرة ظلت والتي( والديزل

 .البالد في الساحلية المناطق في األسعار في كبيرة زيادةعروض من االسمكاك وبالتالي الصيد وقلة الم
 بنسبة محلًيا المنتج الطهي زيت يليه ،٪2.2 بنسبة زيادة أعلى 2019 نيويو في البسمتي غير لألرز التجزئة أسعار متوسط سجل الوطني، الصعيد على :المستوردة الغذائية السلع 

 المقابل الشهر مع الحالية اراألسع وبمقارنة. التوالي على ٪ 1.3 وبـ٪  1 عن تقل بنسبة طفيف بشكل والسكر القمح حبوب أسعار متوسط وارتفع. 2019 مايو بأسعار مقارنةً ٪ 1.1

٪  6و البسمتي غير لألرز ٪ 18و القمح، لحبوب٪  22 تليها٪  25 بنسبة األسعار في زيادة أعلى القمح دقيق فسجل. كبير بشكل األسعار ارتفعت ،(2018 يونيو) الماضي العام من

 .للسكر

  للدخن٪  2 وحوالي ،اميةالش للذرة٪  5.5 وللشعير  ٪ 7.5 وبنسبة ،٪ 1.7 من أقل كجم 1 لكل السعر في زيادة أعلى الدخن حقق الوطني، الصعيد على :محليا المنتجة الحبوب 

٪  37 وبنسبة ،للذرة الشامية ٪ 38 وبنسبة للشعير، ٪ 46 بنسبة األسعار ارتفعت ،(2018 يونيو) الماضي العام من المقابل بالشهر ومقارنة.. 2019 مايو- السابق بالشهر مقارنة

 العربية المنطقة في األول حصادال لموسم المصاحبة الرفيعة الذرة بذور على بالفعل الطلب ءدبب رئيسي بشكل اراألسع في الزيادة هذه وتأثرت. الرفيعة للذرة٪  23وبنسبة  للدخن

 .الزراعية للبيئة
 

 غاز وشهد. الرسمية عارألسا واستقرار فروالتو العرض وضع تحسن ، السابق بالشهر مقارنة ، 2019 يونيو في( والديزلالبترول  خاصة) الوقود مواد واصلت المشتقات النفطية : 

 ٪. 9 بنسبة يونيو في الوطني المستوى على الغاز أسطوانة سعر متوسط ارتفع ، لذلك ووفقًا. األسعار وارتفاع االختفاء من المزيد الطهي
 

 األرز ، السكر ، القمح دقيق ، القمح بحبو) المختلفة الغذائية المواد من( متري طن 2،861،154) بـ يقدر ما داستيرا تم ،( 2019 مايو إلى يناير من) الفترة خالل :الغذائية الواردات 

 متري طن 1،392،726 بينها من. والوديعة الشحن في البرية المنافذ وكذلك ، والمكال الصليف ، الحديدة ، عدن في لبحريةا الموانئ مختلف عبر البالد إلى( الطهي وزيت الحليب ،

 طن 194،403 و ، األرز من( % 10) 296،343 و ، السكر من( % 13) متري طن 378،121 و ، القمح دقيق من(%16) متري طن 462758 تليها ، قمح حبوب عن عبارة٪( 49)

٪ 4 و ، عدن اءلمين٪ 42 يليها ،٪ 53 والصليف الحديدة ميناءي حصة بلغت، ته االحليب ومنتج من( % 5) متري طن 136،803 و ، الطهي زيت الخضروات من( % 7) ريمت

 .والوديعة الشحن في البرية للمنافذ٪ 1 و ، المكال لميناء
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 الفنية لالمن الغذائي السكرتارية

 في مستمر 13 الـ المستهدفة المحافظات في األمريكي الدوالر مقابل اليمني للريال الرسمي غير الصرف سعر أن ،2019 يونيو في محافظاتلل الشهرية المتابعة بيانات أظهرت :صرفالمعدل  

 والمكال الضالع يليه دوالر،/  لاير 572 هو لحج في( الدوالر شراء) صرف سعر أعلى كان المتوسط، وفي(. 2019 مايو) السابق بالشهر مقارنةً  اليمني الريال قيمة في مستمًرا تدهوًرا مسجالً  االرتفاع،

 دوالر/  لاير 558 هو 2019 يونيو في الصرف لسعر العام الشهري المتوسط وكان السابق، بالشهر مقارنة. أمريكي دوالر/  لاير 549 معدل أدنى تعز وسجلت. دوالر/  لاير 563 عند بالتساوي

/  لاير 440) الحالي الرسمي بالسعر مقارنة٪ 27 بنسبة متزايًدا اتجاًها البيانات أظهرت ذلك، على وعالوة(. 2019 مايو) السابق بالشهر مقارنة اليمني لريالا في٪ 5 بنسبة انخفاًضا مسجالً  أمريكي،

 .لألزمات السابقة بالفترة مقارنة٪ 160و( 2018 يونيو) الماضي العام من المقابل بالشهر مقارنة٪ 15 قدرها بزيادة ،(أمريكي دوالر

 

 

 

 

 

 

 لدقيق التجزئة سعر واتجه للسكر٪ 1.3 بنسبة طفيفًا ارتفاًعا ذلك تال ، الرئيسية المدن أسواق في٪ 2.2 بنسبة األسعار في زيادة أعلى البسمتي غير األرز حقق ، الوطني المستوى وعلى ، السابق بالشهر قارنةم 

٪ 5 بحوالي السعر في فرق هناك وكان٪.  1 عن تقل بنسبة الرئيسية المدن أسواق من أعلى والسكر البسمتي غير األرز أسعار متوسط ظل ، الريفي السياق وفي٪.  1 قرابة من أقل بنسبة  االنخفاض نحو القمح

 بالمدن مقارنةً  الريفية السوق في اًعاارتف المستوردة السلع أسعار تظهر ، العادية السوق أنظمة ظل وفي. الريفية بالمناطق مقارنة الرئيسية المدن أسواق في محليًا المعالج النباتي الطهي لزيت التجزئة لسعر

 شبكات ذلك في بما اإلمداد وطرق الرئيسية الموانئ من القرب مثل مختلفة عوامل بسبب يختلف ، عام وبشكل. والمحافظات المديريات جميع في نفسه هو ليس االتجاه فإن ، ذلك ومع. المحافظات في الرئيسية

 .والحضرية الريفية السوق مراكز بين األسعار تقلب على تؤثر أن يمكن والتي ، اإلنسانية المساعدة برامج ذلك في بما األخرى األسواق شبكات عم والتآزر والتكامل الرسمية غير السوق

 محليًا المنتجة لحبوب من للباقي المحلية جزئةالت أسعار انخفاض رصد تم ،٪.( 5.1 بنسبة المدينة بأسواق مقارنةً  الريفية المناطق في التجزئة سعر في ارتفاًعا أظهر الذي) الدخن وباستثناء يونيو شهر خالل 

ً  لمنتجةا الحبوب أن إلى اإلشارة المهم ومن. السوق نظامي بين مهمة ووظائفًا تكامال ذلك وأظهر٪.  1 من أقل قدره بانخفاض المدينة أسواق من بأقل الريفية األسواق في  ةوالذر الرفيعة الذرة مثل محليا

 المعين المحصول إنتاج يتم ال حيث بالمحافظات األخرى والحضرية الريفية األسواق في تداولها يتم والدخن والشعير الشامية

 

 األزمة بلق وما 2019 مايوشهر مع 2019يونيولشهر الريفية و الرئيسية المدنفي اسواق )  لاير/كجم ( سعر البيع بالتجزئة متوسط مقارنة: 1 جدول

 السلع المستوردة

 السلع

 المدن أسواق

 الرئيسية
 مقابل يسيةالرئ المدن أسواق في األسعار في الفروق نسبة أسواق الريف نسبة التغيير

الريفية األسواق  
2019 مايو يونيو2019 االزمة قبل ما   يونيو2019 

 %0.5- 254.2 %107.2 %0.4- 252.9 القمح

 %1.5 273.9 %95.6 %0.6- 278.08 القمح دقيق

 %1.5- 309.2 %59.6 %1.3 304.69 السكر

 %3.0- 423.4 %91.3 %2.2 410.75 البسمتي غير الرز

 %4.9 697.3 %105.2 %1.1- 731.77  محليا المنتج يالنبات طهيال زيت

محليا المنتجة الحبوب  

 %2.4 478.8 %140.4 %1.7 490.3 الرفيعة الذرة

 %5.1- 533.2 %156.6 %1.9- 506.2 الدخن

 %0.8 508.1 %161.0 %5.5- 512.0 الشامية الذرة

 %0.8 503.4 %213.6 %7.5- 505.2 الشعير

 الريفية واألسواق الرئيسية المدن - ليامح والمنتجة المستوردةسلع لل الوطني المستوى على التجزئة أسعار
 Average Prices of locally Produced Cereals 
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 الفنية لالمن الغذائي السكرتارية

 م2019 يونيو الى 2015من عام  والحبوب المنتجه محليا ةمستوردسلع اللل  الرئيسية المدنفي اسواق )  لاير/كجم ( سعر البيع بالتجزئة اتجاهات 

  

 الشهر في اشخاص 7ل الحياه قيد على البقاء  على مساعده غذائية سلة أدنى تكلفة هاتإتجا

  الحياة قيد على البقاء على المساعدة الغذاء لسلة األدنى الحد لسعر الوطنية التكلفة متوسط ظل (MFB )بالشهر مقارنة مستقرةظلت و تقريًبا تغيير دون 2019 يونيو في 
 أظهرت ذلك،رغم و(. 2019 مايو) السابق الشهر في لاير 37267 بـ مقارنة( 2019 يونيو) التقرير لعداد هذاشهر خالل لاير 37254 سجلت حيث(. 2019 مايو) السابق
 فبراير) زمةاأل قبل ما كلفةت مع مقارنة٪  115 بنسبة كبيرة وزيادة( 2018 يونيو) الماضي العام من المقابل بالشهر مقارنة٪  33 بنسبة متزايدا اتجاها الحالية التكلفة

 84 يعادل ما أي) لاير 46666 وهي قيمة أعلى تعز في MFB الحياة قيد على البقاء على المساعدة الغذاء لسلة األدنى الحد تكلفة سجلت المحافظات، مستوى وعلى(. 2015
 على وتأثرت(. دوالًرا 52 يعادل ما أي) لاير 28.950 تكلفة أقل محافظة أبين سجلتو. 2018 سبتمبر منذ المستهدفة المحافظات على مستوى األعلى وظلت( أمريكيًا دوالًرا
 مع األسعار في طفيفة روقوف متسق توفر إلى أدى الذي العرض بزيادة( MFB) الحياة قيد على البقاء على المساعدة الغذاء لسلة األدنى الحد سعر تكلفة المحافظات مستوى
 .السابقة الفترة

 

 

   

 

 ونظرا. البالد أنحاء جميع يف الريفية والمناطق الرئيسية المدن من كل في أفضلبشكل  2019 يونيو في( والديزلترول الب خاصة) الوقودتوفر تحسن  ، السابق بالشهر مقارنة 

 في طفيف نخفاضا اتجاهات وأظهرت. ولحج ، وحضرموت ، وذمار ، وحجة ، صنعاء مدينة في 2019 مايو في هو كما وبقي يتغير لم للديزل التجزئة سعر فإن ، لذلك

 الشهر في كما لهاحا على وبقيت ، االتجاه نفس البنزين أسعار واتبعت. والموازية الرسمية السوق أسعار بين للجمع نتيجة وأبين والضالع وشبوة إب في الرئيسية المدن أسواق

 في المواد درةلن نتيجة٪ 2 من بأقل وشبوة٪ 12.1 بلغت انخفاض نسبة أعلى أبين وسجلت. إبو وتعز ولحج ، وحضرموت ، وذمار ، وحجة ، صنعاء مدينة في السابق

 .التقرير شهر أسابيع بعض

 رولللبت التجزئة سعر وبقي. للديزل حجة في٪  2.7 و٪  5.1 بنسبة ذمار تليها ،٪  41.2 بنسبةبين الريف والمدينة و األسعار في فرق أعلى تعز سجلت ، الريف إطار في 
ً  سجل حين في ، وأبين والضالع حضرموت ريف في مايو شهر في هو كما يونيو شهر في  حجة وفي% 17بنسبة   الحديدة تلتها ،٪ 18.5 بنسبة ذمار أسعار في حادة فروقا

 المسؤولون) األسواق في للعرض لرئيسيةا الفاعلة والجهات ، الطريقة على بناءً . والجنوبية الشمالية المحافظات بين يتفاوت التجزئة سعر كان ، ذلك ومع٪. 9.4 بنسبة
 عدن) الجنوبية المحافظات في الرئيسية المدن في للديزل التجزئة سعر متوسط بلغ ، لذلك ووفقًا.  والعمالء العرض مصدر بين المسافة ومدى( والخاصة الموازية واألسواق

 بلغ حين في(. كجم/  لتر/  لاير 161) الطهي غاز من كيلوجرام 20/  لاير 3214 و للبترول لتر/  لاير 345 و لتر/  لاير 350( والضالع ولحج وأبين وشبوة وحضرموت

والريف الرئيسيه المدن اسواق في التجزئة اسعار – المحروقات  
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 الفنية لالمن الغذائي السكرتارية

 لاير 384 و للديزل لتر/  لاير 429( وحجة والحديدة وتعز والبيضاء وإب ذمار) المستهدفة الشمالية والمحافظات صنعاء مدينة في نفسها الوقود لمواد التجزئة سعر متوسط
 (. كجم/  لتر/  لاير( 230 كجم/لتر 20/ لاير 4592  و للبنزين لليتر

االزمه قبل وما السابق الشهر مع التغير ونسبه 9201 يونيوشهر خاللفي المدن الرئيسية  المنزلي والغاز( بترول-ديزل)المحروقات ألسعار الشهري المتوسط: 2جدول  

 السلع
 التغير %

صنعاء 
 )األمانة)

دنع تعز لحج حضرموت ذمار حجه الحديدة  أبين الضالع شبوة البيضاء إب 

 الديزل

 )لتر/لاير(

 

 365 360 344 430 432 371 412 360 300 430 430 440 430 يونيو

 %3.2- %2.17- %1.1- اليوجد %0.2- %2.5 %0.7 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.4 %0.0  مايو

 %143.3 %140.0 %129.3 اليوجد %188.0 %147.3 %174.7 %140.0 %100.0 %186.7 %186.7 %193.3 %186.7 ماقبل األزمه

 البترول

 (لتر/لاير(

 350 344 343 445 391 360 388 329 300 365 365 372 365 يونيو

 %12.1- %4.9 %1.7- %21.9 %0.0 %3.4 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %7.2- %0.0  مايو

 %133.3 %129.3 %128.7 %196.7 %160.7 %140.0 %158.7 %119.3 %100.0 %143.3 %143.3 %148.0 %143.3 ماقبل األزمه

 غاز

)مجك18)الطبخ

 لتر/لاير

 2875 2500 2300 2500 4396 4542 6425 5000 2067 9042 2167 4216 3400 يونيو

 %42.5- %0.0 %3.4 %1.3- %8.8 %3.2 %3.6 %0.0 %0.8 %5.3 %0.0 %6.3 %0.0  مايو

ماقبل 

 األزمه
 %101.8 %29.9 %26.9 %8.1 %128.4 %218.7 %157.0 اليوجد 37.8% 502.8% 6.8%- 181.1% 61.9%

 ،( التوالي على٪  3 من وأقل٪  42.5 بةبنس حاد بشكل السعر انخفض حيث) والبيضاء أبين وباستثناء. والضالع وحجة صنعاء مدينة في السعر يتغير لم ، السابق الشهر مع وبالمقارنة ، الطهي لغاز بالنسبة •

 .واليالت على٪ 3.6 و٪ 5،3 و٪ 6.3 و٪ 8.8 بنسبة األسعار في زيادة أعلى وتعز وذمار والحديدة إب وسجلت. المستهدفة الرئيسية المدن أسواق بقية في تقريبا سعرال ارتفع

 وقالفر من التأكد ويصعب. الرئيسية واقواألس الريفية المدن أسواق بين األسعار وقفر في تتحكم التي السائدة العوامل هي التوريد مصادر عن المسافات وبعد األمني والوضع النقل وسائل تظل ، عام بشكل •

 صعوبة فإن ، الدولة في اإلنتاج مصادر نفس من الطهي غاز إمدادات من الرغم على. لتر 20-18 اآلخر وبعضها ، لتر 13 ، لتر 11 بعضها - الغاز أسطوانات وزن في للتباين نظرا ، الطهي غاز أسعار في

 تالمحافظا في المجتمع قادة خالل نم الموزع الطهي لغاز الرسمي الشركة وسعر. الريفية المناطق ألسواق خاص بشكل باهظة األسعار تجعل إليها الوصول يتعذر التي المختلفة النائية المناطق إلى النقل

 نفسه، الوقت وفي. لتر 11 عبوة وانةأسط/  لاير 3100 من المادة نفس التجاريون الوكالء يوزع بينما. كيلوجرام 20-18 للك لاير 2500 الجنوبية وحضرموت لحج وفي ، ليتر 11 لكل لاير 2100 هو الشمالية

 .باألسعار للتالعب الفاعلة الجهات لمختلف الفرصة يتيح ، واألسواق األوقات مختلف في ، عام من ألكثر يمتد الذي المنتج، ندرة فإن

 وحوالي الريفية، حجة منطقة يف لاير 6000 تجاوزت لقدو. المحافظة نفس في الريفية المناطق في 7417و ذمار مدينة في 9042 الغاز أسطوانة من كجم 20-18لـ  الموازي وقالس سعر بلغ لذلك، ونتيجة

 البيضاء، في٪  33.6 بين،أ في٪  41.5 تليها ٪، 65 من بأكثر األسعار في روقالف أعلى حجة في الطهي لغاز الريفية األسعار سجلت وقد.حديدةالو إب في لاير 5000 من وبأكثر تعز في لاير 6000

 .إب في٪  20 من وأكثر ذمار في٪  22 من يقرب ماو الحديدة، في 27.4

 2019 يونيو خالل والريف الرئيسية المدن اسواق في الوقود أسعار في النسبيه الفروق:3 جدول

 السلع
 السوق

 صنعاء

 األمانة)

 أبين الضالع شبوة البيضاء إب عدن تعز لحج حضرموت ذمار جهح الحديدة

 الديزل

 )لتر/لاير(

 

المدن 
 الرئيسية

430 440 430 430 300 360 412 371 432 430 344 360 365 

 365 360 364 439 422 اليوجد  701 353 300 453 442 434  اليوجد الريف

 %0.0 %0.0 %5.5- %2.1- %2.4 اليوجد %41.2- %2.0 %0.0 %5.1- %2.7- %1.4 اليوجد الفرق

 

 البترول

 المدن

 350 344 343 445 391 360 388 329 300 365 365 372 365 الرئيسية

 350 344 342 406 380  اليوجد 387 345 300 448 403 448  اليوجد الريف

 %0.0 %0.0 %0.3 %9.6 %2.9 اليوجد %0.3 %4.6- %0.0 %18.5- %9.4- %17.0- اليوجد الفرق

 الطبخ غاز

 (كجم18)

 لتر/لاير

 المدن

 2875 2500 2300 2500 4396 4542 6425 5000 2067 9042 2167 4216 3400 الرئيسية

 4917 2500 2350 3763 5525 اليوجد  5979 4167 2300 7417 6208 5806  اليوجد الريف

 %41.5- %0.0 %2.1- %33.6- %20.4- اليوجد %7.5 %20.0 %10.1- %21.9 %65.1- %27.4- اليوجد الفرق
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 الفنية لالمن الغذائي السكرتارية

 

 
 

 

 

 أربع في وارتفع والضالع، والبيضاء وتعز ولحج حضرموت في مايو شهر في كان عما تغيير دون مستقرا   التجزئة سعر وظل. الريفية واألسواق المدن أنحاء جميع في يونيو، شهر خالل الرفيعة الذرة توفرت :الرفيعة الذرة
. عدن في٪  3 وبنسبة صنعاء مدينة في٪  9 يليها٪  12 بنسبة األسعار في انخفاض أعلى حجة سجلت نفسه، الوقت وفي. الحديدة في٪  2و ذمار في٪  5و ،٪ 9 بنسبة شبوة في األسعار في زيادة لىأع فسجلت. محافظات

 بكثير أعلى السابقة األزمات قبل بما مقارنتها عند الحالية التجزئة أسعار تزال وال. كجم/  لاير 308 حجة في سعر وأدنى شبوة، في كجم/  لاير 600 يليه كجم،/  لاير 663 عند أبين في بالتجزئة للبيع سعر أعلى تسجيل وتم
 .وشبوة إب في٪  150 عن يزيد وما والبيضاء، أبين في٪  180 من وأكثر الحديدة، في٪  224.4 بنسبة

 الذرة جاهات نفس الدخن سعر متوسط واتبع. أبينو وحضرموت الحديدة في السابق الشهر في هو كما الشهرية األسعار متوسط وظل. متابعتها تتم التي المدن أسواق يف الدخن منتج توفر السابق، بالشهر مقارنة  :الدخن
 بيع سعر أعلى أبين وسجلت. الترتيب هذا وفق وحجة صنعاء ومدينة وعدن، البيضاء، يف طفيف بشكل وانخفضت. الضالع في٪ 3 من تقترب وبنسبة شبوة في٪ 3.4و٪ 7 بنسبة إب في السعر في ارتفاع ا وأظهر الرفيعة
 أعلى السابقة ألزماتبا مقارنتها عند الحالية التجزئة أسعار تزال ال. كجم/  لاير 388 عند صنعاء مدينة في سعر أدنى سجل حين وفي ولحج، البيضاء في سواء حد على كجم/  لاير 600 تليها كجم،/  لاير 700 عند بالتجزئة

 ..وشبوة حضرموت في٪  150 عن يزيد وما وأبين ذمار في٪  190 وفوق الحديدة، في٪  215 بنسبة بكثير

 التجزئة أسعار متوسط وانخفض. التوالي على٪  15.5و٪  23.6 بنسبة وشبوة عدن في حادة زيادة الشامية للذرة التجزئة أسعار وسجلت. والضالع لحج في يونيو شهر خالل الشامية الذرة توفر عدم تواصل  :الذرة الشامية
ا نفسه الوقت في الشهرية  الرئيسية المدن في للتجزئة أسعار أعلى وسجلت. والبيضاء وتعز ذمار في٪ 10 من وبأكثر صنعاء مدينة في٪ 12.1 يليها التوالي، على وإب وحجة الحديدة في٪ 16 عن تزيد بنسبة حاد ا انخفاض 

 االزمه قبل وما السابق الشهر مع التغير ونسبه  2019 يونيو ( كجم /لاير ) الرئيسية المدن في محليا المنتجه للحبوب الشهري المتوسط: 4 جدول

 السلع
 %  لتغيرا

 لمحافظاتا

 صنعاء

 (األمانة)

 أبين الضالع شبوة البيضاء إب عدن تعز لحج حضرموت ذمار حجة الحديدة

 الذرة

 الرفيعة

 663 500 600 592 529 473 500 500 500 385 308 412 412 يونيو

 %1- %0 %9 %0 %1 %3- %0 %0 %0 %5 %12- %2 %9- مايو

 %182.1 %108.3 %160.9 %181.9 %158.0 %115.0 %150.0 اليوجد %100.0 %113.9 %81.2 %224.4 %128.9 األزمه ماقبل

 

 الدخن

 

 700 463 600 567 517 492 417 600 433 590 413 400 388 يونيو

 %0.0 %2.9 %3.4 %5.5- %7.0 %1.6- %1.0- اليوجد %0.0 اليوجد %1.0- %0.0 %1.3- مايو

 األزمه ماقبل
 %191.7 %97.0 %200.0 %141.3 %158.5 %123.6 %108.5 اليوجد 154.7% 195.0% 142.9% 215.0% 128.2%

 

 الذرة

 الشاميه

 

 663 600 500 600 463 556 433  اليوجد 500 433 483 500 413 يونيو

 %5.8- اليوجد %15.5 %10.2- %16.4- %23.6 %10.4- اليوجد %9.1- %10.5- %16.6- %16.7- %12.1- مايو

 األزمه ماقبل
 %182.1 اليوجد %147.5 %160.9 %125.9 %141.7 %116.5 اليوجد 177.8% 154.7% 168.3% 293.7% 142.9%

 الشعير

 اليوجد  450  اليوجد 542 513 671 358 500 350 413 533 800 452 يونيو

 اليوجد اليوجد اليوجد %15.7- %6.7- %7.4- %10.5- %3.8- %15.3- %13.4- %1.7- %11.1- %19.7- مايو

 اليوجد اليوجد اليوجد %185.3 %185.0 اليوجد %138.7 اليوجد %94.4 %158.1 %255.3 %515.4 %222.9 األزمه ماقبل

 المتوسط الشهري ألسعار الحبوب المنتجة محليا  
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 الفنية لالمن الغذائي السكرتارية

( 2015 فبراير) السابقة األزمات قبل ما بفترة مقارنتها عند بكثير أعلى الحالية التجزئة أسعار تزال وال. وإب وتعز وذمار صنعاء مدينة في بالتجزئة للبيع سعر أدنى تسجيل تم حين في والبيضاء، والضالع أبين محافظات في
 والبيضاء أبين في٪  160 عن يزيد وما حضرموت يف٪  177.8 وبنسبة حجة، في٪  168.3و الحديدة في٪  293.7 عن يزيد بما

 أسواق في لالنخفاض اتجاها الشهري التجزئة سعر متوسط فأظهر. السابق الشهر في االتجاه نفس التجزئة أسعار واتبعت. وأبين والضالع شبوة في أشهر، عدة ومنذ يونيو، في المحلي الشعير توافر عدم استمر :الشعير
 سعر أعلى الحديدة سجلت المستهدفة، المحافظات بين ومن. وحضرموت البيضاء في بالتساوي٪  15 من بأكثر تليها ،٪ 19.7 بنسبة األسعار في انخفاض أعلى صنعاء مدينة فسجلت. والرصد لمتابعةل تخضع التي المدينة

 515.4 بنسبة زيادة الحديدة سجلت المستهدفة، المحافظات بين ومن. كجم/  لاير 358 بواقع تعز في للتجزئة سعر أدنى وسجل .إب في كجم/  لاير 513و عدن في كجم/  لاير 671 تليها كجم،/  لاير 800 بواقع بالتجزئة بيع
 (.2015 فبراير) األزمات قبل ما فترة في عليه كان الذي بالسعر مقارنة٪ 

 

 في( رفيعةال الذرة وخاصة) لمحليةا الحبوب من معينة أنواع رفتو جعل بدوره، وهذا ،) البحر العربي ( وال سيما تحت الزراعة على السيول  ساحليةال الزراعية البيئية المنطقة في بالفعل األول الحصاد موسم بدأ، موسميا   
 لمحافظاتا في يةمختف كسلعة المحلي والقمح الشعير واصل ذلك، ومع. والجنوبية الوسطى المرتفعات مناطق في والشعير والقمح الشامية الذرة زراعة وقت وهو الوقت، نفس وفي. السابق بالشهر مقارنة أفضل وضع
 رتوف وندرة  األكثر ارهاباعتب لحج في متابعتها تتم لتيا المدن أسواق واصلت أشهر، لعدة(. المرتفعات مناطق في خاصة) بيئي ا المالئمة الزراعية المناطق بعض وفي محدود نطاق على زراعتهما يتم حيث استهداف ا األكثر
 وصنعاء، عمران،و والمحويت وحجة، وإب، وذمار، دة،الحدي في الشمالية المحافظات فإن ذلك، ومع. وأبين والضالع شبوة مدن أسواق في المحلي الشعير على نفسه األمر ينطبق وبالمثل،. المحلية الشامية للذرة متقطع
 .البالد أنحاء جميع يف األخرى المحافظات تزويد إلى باإلضافة المحلية الحبوب إلنتاج الرئيسية المناطق هي وريمة ذمار من وأجزاء

ا الريفية األسواق في ارفيعة والذرة الشامية والذرة للشعير الوطنية التجزئة أسعار سجلت ،(2019 مايو) السابق بالشهر ومقارنة الوطني المستوى على  %  2.4ة % و بنسب1أقل من  بنسبة المدينة أسواق نع انخفاض 
 اختالفات هناك كان المحافظات، مستوى وعلى. السوق امينظ بين مهمة ووظائف ا تكامال ذلك وأظهر٪. 5.3 بنسبة المدينة بأسواق مقارنة   الريفية المناطق في التجزئة سعر في ارتفاع ا الدخن أظهر حين في. على التوالي

 ةبنسب الريفي بالسعر رنةمقا المدينة في األسعار في يادةز أعلى الحديدة في والدخن الرفيعة الذرة لتوسج. الرصد للمتابعة تخضع التي األسواق جميع في الريفية واألسواق الرئيسية المدينة أسواق بين األسعار في كبيرة
 التوالي على % 50٪  21 ،٪ 52 بنسبة المدينة أسعار من بكثير أقل المكال في والشعير الرفيعة والذرة الدخن من الريفية المناطق أسعار كانت وبالمثل،. الترتيب على٪  27و٪  58

 رالشه في الريفي بالسعر مقارنة يونيو في الريفية المناطق أسعاران  لوحظ 
 في٪ 2و 1 ينب ما قليالو شبوة في٪ 13 بنسبة ادح بشكل انخفضت حين في وتعز، ولحج وحضرموت، وذمار، وحجة، والحديدة، صنعاء مدينة في حالها على بقيت التي الرفيعة للذرة التجزئة أسعار في تغيرلم ت السابق،

 أعلى سجلت حيث. ألسعارا في تقلبا أكثر الشعير كان لحبوب،ا منتجات بين ومن. متابعتها تتم التي األسواق في السابق الشهر في هي كما فبقيت الرفيعة الذرة سعر اتجاه نفس الشامية الذرة أسعار واتبعت. المحافظات بقية
 سعر أعلى المكال في الدخن وسجل. بوةش في٪  16و ذمار في٪  19و حضرموت، في٪  29 وبنسبة حاد بشكل انخفضت نفسه، الوقت وفي. التوالي على وذمار ولحج إب في٪ 19و٪ 45و٪ 61 بنسبة األسعار في زيادة

 وفي والدخن الرفيعة ةللذر الحديدة في للتجزئة أسعار أدنى وسجلت. األخرى األسواق جميع بين من علىاأل كانت أبين في الشامية والذرة والدخن الرفيعة، للذرة الريفية التجزئة أسعار أن حين في كجم،/  لاير 900 للتجزئة
 .للشعير إب

 2019 يونيو خالل والريف الرئيسية المدن اسواق في محليا المنتجه الحبوب أسعار في النسبيه الفروق:5 جدول

 االسواق السلع
 محافظاتال

 أبين الضالع شبوة البيضاء اب تعز حجل توحضرم ذمار حجه الحديدة

 الرئيسية المدن الذرة الرفيعه
412 308 385 500 500 500 529 592 600 500 663 

 717   556 514 483 457 517 635 319 329.0 261 الريف

 %8- اليوجد %8 %15 %10 %9 %3- %21- %21 %6- %58 الفرق

 700 463 600 567 517 417 600 433 590 413 400 الرئيسية المدن الدخن

 738   538 467 600 477 542 900 400 356 314 الريف

 %5- اليوجد %12 %21 %14- %13- اليوجد %52- %48 %16 %27 الفرق

 663 600 500 600 463 433   500 433 483 500 الرئيسية المدن الذرة الشامية

داليوج 538 561 450 384 550 500 373 500   الريف   717 

 %8- اليوجد %7- %7 %3 %13 اليوجد %0 %16 %3- اليوجد الفرق

 اليوجد 450   542 513 358 500 350 413 533 800 الرئيسية المدن الشعير

 اليوجد 500 500 614 358 484 400 700 365 513 600 الريف

 اليوجد اليوجد اليوجد %12- %43 اليوجد %25 %50- %13 %4 اليوجد الفرق
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 الفنية لالمن الغذائي السكرتارية

 

 

 

 

 موسم عن الناتج لإلمداد كان الخضروات، نتجاتم بين ومن. واضًحا المبدأ هذا كان ،(2019 يونيو) التقرير إعداد شهر وفي. األخرى المحلية بالمنتجات مقارنةً  الموسمية بالعوامل كثيًرا الخضروات أسعار تأثرت المحلية، المنتجات جميع بين ومن عام، بشكل

  .االنخفاض من لمزيد سعره نبوتج للتصدير، النسبية الميزة حيث ،(األحمر الصنف) البصل حالة في كذلك األمر يكن لم بينما. الحار والبسباس الحلو والفلفل والبطاطس بالطماطم الخاصة التجزئة أسعار على كبير سلبي تأثير الحالي الحصاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ونسبه التغير مع الشهر السابق  2019-يونيوجم(الشهري ألسعار الخضروات )لاير/ك ط: المتوس6جدول   

 أبين الضالع شبوة  البيضاء اب عدن تعز لحج حضرموت ذمار حجه الحديدة صنعاء )األمانة الشهر السلع

 البصل

 

 300 288 338 308 296 304 325 300 242 329 396 283 317 يونيو

 %0.0 %21.0 %17.4 %2.7 %6.5 %19.7 %0.6- %0.0 %7.6 %7.5 %1.0- %7.2 %5.7 مايو

 الطماطم

 

 733 750 500 425 439 510 600 475 633 432 396 506 446 يونيو

 %54.3 %6.3- %9.1- %29.2- %39.0- %26.2- %16.3- %5.0- %6.2- %48.2- %36.6- %23.4- %37.8- مايو

 البطاط

 

 429 388 400 329 289 377 406 425 446 338 400 335 333 يونيو

يوما  -20.1% -26.2% -20.0% -22.8% -6.1% -5.6% -10.6% -25.8% -24.1% -17.8% -15.8% -13.8% -14.2% 

 البيبر

 

 1067 569 800 633 581 815 1108 900 725 360 554 467 425 يونيو

 %2.0- %33.1- %17.9- %20.1- %25.6- %7.5- %11.4- %0.0 %37.4- %38.3- %28.9- %25.8- %3.8- مايو

لبسباسا  
 1050 1350 1500 1100 758 1133 1504 1625 1250 692 875 961 621 يونيو

 %25.9- %1.9 %0.0 %24.1- %29.6- %6.9- %7.4 %9.7- %16.7- %30.5- %25.0- %21.0- %36.3- مايو

 البامية

 746 950 1125 1489 1294 919 1342 1575 833 908 967 1114 1317 يونيو

 %26- %7- %1 %3 %20 %10 %2 %2- %22- %6- %40 %26 %3.0 مايو

 في ارتفاع نسبة أعلى لتوسج. األخرى المحافظات جميع في ارتفع حين في وتعز، حجة في طفيف بشكل وانخفض وأبين، لحج في السابق الشهر في عليه كان عما تغيير دون يونيو شهر في البصل سعر متوسط ظل البصل: 

 حين في ، كجم/  لاير 400 يقارب بما حجة في بالتجزئة للبيع سعر أعلى تسجيل وتم. والحديدة وذمار حضرموت في٪ 7 عن يزيد وما عدن في٪ 19.7 بنسبة ثم شبوة، في ،٪17.4 بنسبة تليها ،٪21 بنسبة الضالع في األسعار

 .كجم لكل لاير 242 عند مستوى أدنى( األصلي منشأه) حضرموت سجلت

 في األسعار في انخفاض أعلى الطماطم سجل ،( ٪ 54.3 بنسبة األسعار في زيادة شهدت التي) أبين وباستثناء. يونيو في تضرراً  المنتجات أكثر الطماطم كانت ، السابق الشهر مع وبالمقارنة ، أعاله المبدأ على بناءً  الطماطم:  

 لكل لاير 396 و الضالع في كجم لكل لاير 750 بين يونيو في الطماطم من التجزئة سعر متوسط وتراوح. لحج في٪ 5 و ذمار في٪ 48.2 بين األسعار وتراوحت. والرصد للمتابعة تخضع التي األخرى الرئيسية المدن أسواق جميع

  .حجة في كجم

 صنعاء ومدينة وذمار، وإب، عدن،و الحديدة، سجلت فقد. فةالمستهد المحافظات في حاًدا انخفاًضا وأظهر ، السابق بالشهر مقارنة الطمطم، سعر اتجاه نفس يونيو شهر في للبطاطس الشهري السعر متوسط اتبع : البطاطس 

 مدينة في بالتجزئة للبيع سعر دنىأ سجل حين في. لحج في كجم/  لاير 425 و أبين في كجم/  لاير 429 تليها ، كجم/  لاير 446 وقدره تجزئة سعر أعلى حضرموت، سجلت بينما٪. 20 عن تزيد بنسبة انخفاض نسبة أعلى وحجة

 . 2019 مايو بشهر مقارنة كيلوجرام لكل لاير 333 واقعب صنعاء

. والرصد للمتابعة الخاضعة المدن سواقأ جميع في وانخفض البطاطس سعر اتجاه نفس اتبع وقد. لحج في فقط( كجم/  لاير 900) تغيير دون السابق بالشهر مقارنة الشهري الحلو الفلفل سعر متوسط ظل:) الحلو لالفلف (البيبر 

 لاير 1067 بـ بينأ تليها ، كجم / لاير 1108 عند للتجزئة سعر وأعلى ، وتعز. وإب والحديدة حجة في٪ 20 من أعلى وبنسبة ، الضالع في٪ 33.1 و ، حضرموت في٪ 37.4 يليه ،٪ 38.3 بنسبة حاد انخفاض أعلى ذمار فسجلت

 والوجبات المطاعم في ، المنتج على الكبير لبالط إلى باإلضافة ، أعاله المذكور بالمبدأ المرتفعة التجزئة أسعار وترتبط. كجم/  لاير 425 ب للتجزئة سعر أدنى سجلت صنعاء مدينة أن حين في ، كجم/  لاير 900 ب ولحج ، كجم /

 .اليومية الغذائية

 ، يونيو شهر لوخال ، لذلك ووفقًا. اليومية لغذائيةا والوجبات المطاعم في ، المنتج على الكبير الطلب إلى باإلضافة ، عالهأ بالمبدأ الحار للبسباس المرتفعة التجزئة أسعار فارتبطت( الحلو الفلفل)  البيبر غرار على جاء: الفلفل 

. الضالع في كجم/  لاير 1417 و ، بوةش في لاير 1500 و ، تعز يف كجم/  لاير 1504 تليها ، كجم/  لاير 1625 بسعر األخرى المستهدفة المحافظات جميع بين تجزئة سعر أعلى هو لحج في الحار البسباس لـ التجزئة سعر كان

 بنسبة زيادة أعلى وسجل والطماطم سالبطاط أسعار اتجاه نفس واتبع شبوة، في فقط السابق بالشهر مقارنة يونيو شهر في السعر متوسط يتغير ولم. كجم/  لاير 621 بواقع بالتجزئة بيع سعر أدنى صنعاء مدينة سجلت بينما

 .والحديدة وحجة أبين في٪  20 من وبأكثر إب في٪  29.6و ذمار، في٪  30.5 تليها صنعاء، مدينة في٪  36.3

 

 ةالحديد في٪ 26و٪ 40 بنسبة األسعار في زيادة أعلى حجة أسواق وسجلت. للرصد الخاضعة األسواق معظم في متزايدا اتجاها أظهر حيث. مختلفًا يونيو في المنتج هذا سعر متوسط كان األخرى، المنتجات مع بالمقارنة: البامية 

  .أبين في كجم \ لاير 746 إلى لحج في كجم \ لاير 1575 بين ما التجزئة أسعار وتراوحت. حضرموت في٪  22 تليها٪  26 بنسبة األسعار في انخفاض أعلى أبين سجلت نفسه، الوقت وفي. إب في٪ 20و

 

 الخضروات
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 الفنية لالمن الغذائي السكرتارية

 

 

. للبامية والضالع شبوة وفي ، الحار بسباسوال الحلو للفلفل إب وفي ، للبطاطس البيضاء وفي ، للبصل لحج في الرئيسية المدن وأسواق الريفية األسواق بين األسعار في فروق هناك تكن لم ،( 2019 يونيو) التقرير إعداد شهر في

 أعلى تسجيل تم ، المقابل وفي. للبصل ٪ 16 و للبطاطس٪  26 و ، الحار للبسباس٪  35 و ، الحلو للفلفل٪  96 بنسبة تعز في المنتجات لجميع الريفية واألسواق المدينة أسواق بين األسعار في فروق أعلى عن اإلبالغ تم وقد

 سجلت حين في ، والبطاطس للبصل لتجزئةا أسعار ارتفاع حجة في الريفية األسواق سجلت ، ذلك ومع٪.  15 بـ نسبة أعلى الحلو الفلفل سجل حيث ، أبين في المنتجات لجميع الرئيسية والمدن الريفية المدن بين األسعار في فروق

 .قطف والبطاطس والطماطم للبصل لرئيسيةا بالمدن مقارنة األسعار ارتفاع حضرموت في الريفية األسعار وأظهرت. الخضروات منتجات بين ئةللتجز أسعار أعلى والبامية الحار البسباس وسجل. للطماطم التجزئة سعر ارتفاع الضالع

 بين من عليها والطلب استهالكها عدلوم الموسمية عوامل وتعد. العام مدار على األسعار تقلبات في تسبب مما ، الرئيسية والمدن الريفية المناطق من كل في ويومي كبير بشكل الخضروات منتجات على الطلب يزيد ، عام بشكل

 السابق ربالشه ومقارنة ، المنتجات لجميع تجزئةال أسعار في حاد انخفاض إلى معًا العوامل هذه كل أدت يونيو، شهر وخالل. الريفية واألسواق الرئيسية المدينة بين وتباينها الخضروات أسعار تقلب في تتحكم التي الرئيسية العوامل

 الحار والبسباس الحلو والفلفل والبطاطس بالطماطم الخاصة التجزئة أسعار انخفضت ،

 العرض وبسبب. اإلنتاج تكاليف تغطي يالت الجيدة األسعار على للحصول المحافظات بين األحيان بعض وفي المحافظة نفس داخل العواصم إلى المحصودة عائداتهم بتبادل والمحافظات المناطق مختلف من المنتجون يقوم ما وعادةً 

 لمعظم الرئيسية المدن أسواق في ألسعارا توضح لذلك، ووفقًا. الريفية المناطق في األسعار تنخفض أن يحصل وقد. نسبيًا مستقرة الرئيسية المدن سوق في الخضروات أسعار تظل الطلب، تلبي التي البالد أنحاء مختلف من الثابت

 .المبدأ هذا اتالمحافظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019 يونيوشهر خالل والريف الرئيسية المدن اسواق في محليا المنتجه الخضروات اسعار في االختالفات نسبة: 7 جدول

 أبين الضالع شبوة البيضاء اب تعز لحج حضرمةت ذمار حجه الحديدة االسواق السلع

 البصل

 283 المدينه الرئيسية
396 329 242 300 325 296 308 338 288 300 

 الريف
275 358 338 223 300 279 317 301 288 313 350 

 الفروقات
3% 11% -3% 9% 0% 16% -7% 2% 17% -8% -14% 

 الطماطم

 المدينه الرئيسية
506 396 432 633 475 600 439 425 500 750 733 

 الريف
497 446 504 600 554 540 431 413 600 800 842 

 الفروقات
2% -11% -14% 6% -14% 11% 2% 3% -17% -6% -13% 

 البطاطس

 المدينه الرئيسية
335 400 338 446 425 406 289 329 400 388 429 

 الريف
375 450 350 406 421 321 283 330 388 400 488 

 الفروقات
-11% -11% -3% 10% 1% 26% 2% 0% 3% -3% -12% 

 البيبر

 المدينه الرئيسية
467 554 360 725 900 1108 581 633 800 569 1067 

 الريف
367 633 371 875 1000 565 579 622 663 575 1250 

 الفروقات
27% -12% -3% -17% -10% 96% 0% 2% 21% -1% -15% 

 الفلفل

 المدينه الرئيسية
961 875 692 1250 1625 1504 758 1100 1500 1350 1050 

 الريف
844 858 742 1342 1542 1117 758 889 1250 1375 1075 

 الفروقات
14% 2% -7% -7% 5% 35% 0% 24% 20% -2% -2% 

 البامية

 المدينه الرئيسية
1114 967 908 833 1575 1342 1294 1489 1125 950 746 

 الريف
582 975 933 1308 1438 1179 1108 1179 1125 950 817 

 الفروقات
91% -1% -3% -36% 10% 14% 17% 26% 0% 0% -9% 

2019 يونيو شهر خالل والريف الرئيسية المدن اسواق في محليا المنتجه الخضروات اسعار مقارنة  
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 المبارك، ضانرم شهر وخاصة وسمية،الم الدينية المناسباتيجة لزيادة الطلب نتو اصبح السوق حاليا اكثر نشاطاً ، السباب تعود  الحية الحيوانات سوق تأثر السابق، الشهر من بتداءً ا

 .البالد أنحاء ميعج في والماعز األغنام فئات لجميع السعر رفعت- عام كل في كالعادة- األحداث هذه وكل. المقبل األضحى عيد ومناسبة المبارك الفطر عيد من تاله وما

 

 

 األسعار فروق أن( GFUs) للمحافظات التنسيقية للوحدات الشهرية البيانات وكشفت. كبديل( للمزارع سوق أقرب) الريفية السوق أسعار اعتبار يتم وبالتالي المزرعة بوابة أسعار من التأكد ، الحاالت معظم في يصعب سعر بوابة المزرعة )األسعار الريفية(:

 و 6 بين أعمارها البالغة والماعز األغنام فئات لجميع ةالريفي األسعار على واضح بشكل األسعار لفروق المئوية النسبة هذه انعكست ، الصدد هذا وفي. والماعز األغنام من الحية للحيوانات بالنسبة٪ 35 تجاوزت المدينة أسواق وأسعار( الريفية) المزرعة بوابة بين

 إب في٪  8 و 4 بين وما ، ارذم في٪  18 و ، أبين في٪  20 و ، حضرموت في٪  27 أشهر 6 فئة من األغنام لفئة األسعار في الفروق بلغت ، المدينة بأسواق مقارنة يونيو في الريفية المناطق أسعار في ، لذلك ونتيجة. ستهدفةالم المحافظات في شهًرا 12

. عبس في سيما وال ، الريفية المناطق إلى حجة نةمدي من الحيوانية الثروة أسواق نقلت التي األمنية المشكالت بسبب المدينة سوق أسعار عن فقط٪ 3 بنسبة حجة في طفيفًا انخفاًضا األسعار فروق رتأظه ، نفسه الوقت وفي. والبيضاء والضالع وشبوة والحديدة

 .المحافظة في المدن عن الريفية األسعار ارتفاع تفسر الحقيقة وهذه

 في عاالرتفا في الحيوانات أسعار استمرت رى،األخ المحافظات في بينما. األسعار انخفاض وبالتالي المحافظات بعض في العرض زيادة في يساهم بدوره وهذا. الريفية األسواق في والماعز األغنام وخاصة الحية الحيوانات تسويق زيادةالوقت الراهن لوحظ في 

 .األضحى عيد مناسبة من االقتراب وكذلك المراعي، توافر إلى أدى الذي الحالي األمطار موسم بسبب األسواق

 

 السابق الشهر مع التغير ونسبه 2019 يونيوفي اسواق المدن الرئيسية خالل (دجاج/راس/لاير) الحية والدواجن الحيوانات ألسعار الشهري المتوسط: 8 جدول
 

 الشهر النوع والعمر
 المحافظات

صنعاء 

 )األمانة
 أبين لضالعا شبوة البيضاء إب عدن تعز لحج حضرموت ذمار حجة الحديدة

 شهور 6أغنام
 يونيو

55750 44188 32500 46275 69333 66750 27250 53625 35417 40250 83125 31000 60000 

 مايو
17.4% 23.6% 8.3% 3.2% 5.00% 43.5% 5% 3.37% 1% 1.9% 12.7% 3.3% 9.1% 

 12أغنام 
 شهور

 يونيو
66500 69000 50000 62675 79000 80167 46167 68000 59500 78500 95000 55000 75000 

 %25.0 %0.9 %5.6 %3.7 %0.4- %5.6- %2.2 %24.8 %4.6 %1.6 %4.2 %20.8 %8.4 مايو

 6ماعز 
 شهور

 65000 35000 85000 37917 34083 58000 35250 70083 69667 44725 34000 45750 62750 يونيو

 مايو
-1.2% 23.2% 3.0% 2.8% 7.2% 35.4% 0.7% -1.1% -0.2% 4.1% 10.6% 3.7% 7.6% 

 12ماعز 
 شهور

 يونيو
81125 74875 48500 61625 78667 86083 56625 77000 64500 70333 96375 60500 80000 

 مايو
3.5% 22.2% 5.4% 3.0% 4.9% 33.8% -0.1% -1.4% -0.5% 6.3% 13.4% 4.8% 6.7% 

 دجاج الحي
 يونيو

1900 1738 2867 2088 2133 2000 2392 1949 1800 1704 2500 2500 2067 

 %6.3- %0.0 %3.1 %9.5- %0.4- %10.1 %5.5 %0.0 %3.0- %14.5 %12.1 %10.7 %18.2 مايو

 

 كبير بشكل وارتفعت. والمتابعة للرصد والخاضعة المستهدفة األسواق في يونيو في األغنام من الفئة لهذه الحية الحيوانات أسعار متوسط ارتفع السابق، بالشهر ومقارنة أعاله القاعدة إلى استناًدا  :  أشهر 6 عمر األغنام 

 أشهر 6 عمره يبلغ خروف لكل للتجزئة سعر أعلى وحضرموت شبوة سجلت المجاورة، الدول إلى التصدير إلمكانية ونظًرا. شبوة في٪ 12.7و صنعاء مدينة في٪ 17.4و الحديدة، في٪ 23.6 تليها ،٪43.5 بنسبة لحج في

 أخذها تم التي األسعار بسبب 31000و لاير 27250 إلى وصلت والتي أشهر 6 العمر من البالغة لألغنام المنخفضة األسعار من مستوى أدنى والضالع تعز وسجلت. التوالي على رأس/  لاير 69333و سرأ/  لاير 83125

 .للناس الشرائية القوة بضعف والمرتبطة افظةالمح من مختلفة أجزاء من اإلمداد من المزيد إلى باإلضافة المزرعة لبوابة نقطة أقرب من

 على٪  1 من أقل وبنسبة٪  5.6 بنسبة األغنام من الفئة هذه سعر في طفيف انخفاض في وإب عدن في المعروض زيادة وتسببت. أشهر 6 عمر األغنام سعر اتجاه نفس األسعار متوسط اتبع   شهر 12 عمر األغنام 

 مدينة في٪  8.4 و الحديدة في٪  20.8 و ، لحج في٪  24.8 بـ تليها ،٪  25 بنسبة األسعار في زيادة أعلى أبين وسجلت. حاد بشكل السعر اتجاه في زيادة متابعتها يتم التي األخرى األسواق جميع أظهرت حيث. التوالي

 بلغ حيث التجزئة، جارةلت سعر أدنى وحجة تعز سجلت حين في. حضرموت في لاير 79000 تليها لحج، في لاير 80167و لاير، 95000 إلى وصلت الفئة لهذه الواحد للرأس للتجزئة سعر أعلى شبوة وسجلت. صنعاء

 .التوالي على لاير 50000و لاير 46167

 جميع وأظهرت٪.  2 عن تقل ةبنسب األسعار في طفيف انخفاض في صنعاء ومدينة وإب عدن في المعروض زيادة تسببت حيث. األغنام أسعار اتجاهات نفس يونيو شهر في األسعار متوسط اتبع  :أشهر 6 عمر الماعز  

. وحضرموت وتعز أبين في٪  7 وبنسبة شبوة في٪  10.6و الحديدة، في٪  23.2 تليها ،٪ 35.4 بنسبة لحج في مستوى ألعلى وصل متزايدا اتجاها المستهدفة المحافظات جميع في والمتابعة للرصد الخاضعة األسواق

 سعر أدنى ووحجة الضالع جلتوس. صنعاء مدينة في لاير 62750و أبين في لاير 65000و حضرموت، في للرأس لاير 69667 تليها شبوة، في لاير 85000 كان أشهر 6 فئة الماعز من الواحد للرأس زئةللتج سعر وأعلى

 التوالي على لاير 34000و لاير 35000 وهو للرأس، بالتجزئة للبيع

 بـ تليها ،٪ 33.8 بنسبة ألسعارا في زيادة أعلى لحج وسجلت. األخرى الفئات اتجاه نفس 2019 مايو بشهر مقارنة يونيو شهر في شهًرا 12 العمر فئة من للماعز الشهري السعر متوسط بعات :شهرا 12 عمر الماعز  

/  لاير 80،000 وبحوالي لحج، في لاير 86083و شبوة، في لاير 96375 إلى شهًرا 12 العمر من البالغ الماعز أسللر للتجزئة سعر أعلى ووصل. والبيضاء أبين في٪  7 من وأقل شبوة في٪  13.4و الحديدة، في٪  22.2

 .رأس/  لاير 48500 وهو سعر أقل حجة وسجلت. أبين في رأس

 18.2 بنسبة صنعاء مدينة في ألسعارا في سجلت زيادة وأعلى. المحافظات معظم في ازداد بينما. لسابقا بالشهر مقارنة فقط والضالع لحج في يونيو شهر في الحي للدجاج الشهري السعر متوسط يتغير لم :الحي الدجاج  

 2867 بحوالي حجة في يالح للدجاج للتجزئة سعر أعلى تسجيل وتم. حضرموت في٪ 3 وبنسبة أبين في٪ 6.3 بنسبة السعر انخفض نفسه، الوقت في. عدن في٪  10.1و حجة في٪  12.1و ذمار، في٪  14.5 تليها ،٪

/  لاير 1900 بحوالي صنعاء مدينة يهاتل رأس،/  لاير 1738 بواقع الحي لـلدجاج التجزئة لتجارة سعر أدنى الحديدة وسجلت. ذمار في لاير 2000 من وأكثر وشبوة، الضالع في المساواة قدم على لاير 2500 تليها لاير،

 المحافظتين في العرض زيادة هذا ويفسر. رأس

 الثروة الحيوانية
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 الفنية لالمن الغذائي السكرتارية

 عدم حضرموت في الحي الدجاج واصل أشهر، عدة نذوم.  الريفية باألسواق مقارنة سيةالرئي المدن في كبير بشكل ألسعار وتنخفض الريفية بالمناطق مقارنة أكبر بشكل الرئيسية المدن تزويد يتم والطلب، العرض لمبادئ ووفقًا عام، بشكل الحي، للدجاج بالنسبة

 تجدرو. كبير حد إلى الريفية األسواق في ارتفعت األسعار فإن المقابل، وفي الرئيسية المدن في األسعار في حاد انخفاض في وأبين والضالع الحديدة في الرئيسية المدن أسواق في المرتفع اإلمداد وتسبب. لالستهالك مفضل غير كونه الريفية المناطق في توفره

 .ظواهرال هذه بمثل يتعلق مما( بيضوال الدجاج،) اكليهم أسعار ارتفاع إلى يؤدي مما وذمار، وصنعاء وإب تعز سيما وال الشمالية، المحافظات من وإمدادها تداولها يتم والبيض الحي الدجاج من تقريبًا الجنوبية المحافظات احتياجات جميع أن إلى هنا اإلشارة

 

 

 

 الضالع في٪ 14 بنسبة زادت فقد. األخرى لمحافظاتا في متزايدا اتجاها السعر متوسط أظهر إذ. صنعاء مدينة في إال السابق الشهر مع بالمقارنة يونيو في البقري اللحم من جرام للكيلو التجزئة أسعار متوسط يتغير لم :البقري للحما

 عدن في المساواة قدم على لاير 5500 تليها ، كجم/  لاير 6250 عند لحج في للتجزئة سعر أعلى عن اإلبالغ وتم. تعز و وشبوة البيضاء و إب في٪ 9 و 5 بين و ذمار و لحج في بالتساوي٪ 11 وبنسبة ، حضرموت في٪ 12 و

 كجم/  لاير 4000 بواقع سعر أقل الضالع وسجلت. وأبين
. حجة في٪  9 و ، شبوة في٪  10.6 و ، رذما في٪  11.1 وبنسبة ، لحج في٪  16.3 بنسبة وارتفعت الضالع في حالها على األسعار وبقيت. البقري اللحم اتجاه فسن يونيو شهر في الغنمي اللحم أسعار متوسط اتبع الغنمي اللحم

 بيع سعر أدنى" الضالع" جلتس حين في ، كيلوجرام/  لاير 6250 قدره بالتجزئة بيع سعر ىأعل" لحج" سجلت بينما٪. 1 من بأقل األسعار في انخفاًضا فقط أبين سوق سجل ، المستهدفة األسواق بين ومن نفسه الوقت وفي

 .كيلوغرام/  لاير 4500 وهو بالتجزئة
 وما عدن في٪ 9.7 وبنسبة صنعاء مدينة في٪ 10 بحوالي ارتفعت وقد. وأبين والضالع وشبوة ولحج ذمار في السابق الشهر في كان كما وبقي المحلي البقر لحليب التجزئة سعر متوسط يونيو شهر في يتغير لم المحلي البقر حليب

 .لاير 388 بواقع سعر أدنى صنعاء مدينة سجلت حين في ، لتر/  لاير 718 بواقع تجزئة سعر أعلى حجة وسجلت ، وحجة الحديدة في٪ 4 و 3 بين

 2019 يونيوشهر خالل والريف الرئيسية المدن اسواق في الحية الحيوانات اسعار في االختالفات نسبة: 9 جدول

النوع 
 والعمر

 السوق

 المحافظات

صنعاء 

 )األمانة
 أبين الضالع شبوة البيضاء إب عدن تعز لحج حضرموت ذمار حجة الحديدة

 6أغنام
 شهور
 

المدينه 

 الرئيسية
55750 

44188 32500 46275 69333 66750 27250 53625 35417 40250 83125 31000 60000 

 الريف
 50000 30000 80000 38667 33500 اليوجد 26167 62125 54625 39308 33500 40875 اليوجد 

 الفروقات
 %20 %3 %4 %4 %6 اليوجد %4 %7 %27 %18 %3- %8 اليوجد 

 
 أغنام
12 
 شهور

المدينه 

 الرئيسية
66500 69000 50000 62675 79000 80167 46167 68000 59500 78500 95000 55000 60000 

 الريف
 60000 53000 94000 62944 57389 اليوجد 45996 77375 60167 51250 49583 61063 اليوجد

 الفروقات
 %0 %4 %1 %25 %4 اليوجد %0 %4 %31 %22 %1 %13 اليوجد

 6اعز م
 شهور

المدينه 

 الرئيسية
62750 45750 34000 44725 69667 70083 35250 58000 34083 37917 85000 35000 65000 

 الريف
 56667 31500 80000 37139 31375 اليوجد 30208 67750 65083 39433 35000 44563 اليوجد

 الفروقات
 %15 %11 %6 %2 %9 اليوجد %17 %3 %7 %13 %3- %3 اليوجد

ماعز 
12 
 شهور

المدينه 

 الرئيسية
81125 74875 48500 61625 78667 86083 56625 77000 64500 70333 96375 60500 80000 

 الريف
 68333 56250 95000 60833 57875 اليوجد 54000 84125 63500 48000 50250 67750 اليوجد

 الفروقات
 %17 %8 %1 %16 %11 اليوجد %5 %2 %24 %28 %3- %11 اليوجد

 دجاج
 الحي

المدينه 

 الرئيسية
1900 1738 2867 2088 2133 2000 2392 1949 1800 1704 2500 2500 2067 

 الريف
 2433 2500 1800 1608 1550 اليوجد 2096 1867 اليوجد 1923 2950 2206 اليوجد

 الفروقات
 %15- %0 %39 %6 %16 اليوجد %14 %7 اليوجد %9 %3- %21- اليوجد

 ونسبه التغير مع الشهر السابق  2019 يونيو–: المتوسط الشهري ألسعار المنتجات الحيوانية 10جدول 

 أبين الضالع شبوة البيضاء إب عدن تعز لحج حضرموت ذمار حجه الحديدة صنعاء )األمانة الشهر السلع

 *بقري لحمال

 

 5500 4000 4500 4833 4433 5500 3958 6250 5396 5000 4042 5208 5000 يونيو

 %8- %14 %6 %6 %5 %1 %9 %11 %12 %11 %1 %4 %0.0 مايو

 غنمي لحمال

 

 6000 4500 6000 5125 5083 5875 5104 6250 6063 5000 4708 5236 5083 يونيو

 %0.7- %0.0 %10.6 %1.6 %4.7 %4.8 %7.0 %16.3 %7.0 %11.1 %0.9 %4.7 %2.5 مايو

 محلي بقر حليب

 

 700 600 650 600 600 568 600 400 460 625 718 517 388 يونيو

 %0.0 %0.0 %0.0 %1.6- %4.0- %9.7 %1 %0.0 %0.2 %0.0 %4.4 %3.4 %10.9 مايو

 

 الزبادي

 

 324 350 400 421 300 294 408 300 310 348 323 288 307 يونيو

 %8 %0 %5 %29 %1 %6 %7 %0 %6 %8 %8 %8 %12 مايو

 الدجاج لحم
 1817 2500 1300 2025 1967 1908 2646 1600 1500 1500 1700 1746 1550 يونيو

 %6.0- %0.0 %0.0 %7.7- %3.1 %6.0 %10.3 %0.0 %3.4 %0.0 %4.4 %16.4 %1.1 مايو

 1500 1550 1500 1500 1442 1458 1733 1500 1558 1571 1496 1475 1371 يونيو حبة 30طبق بيض 

 %0.0 %3.3 %4.8- %0.7- %0.4 %5.4 %3.3- %4.8- %4.4 %2.5 %0.3- %0.3- %3.8- مايو
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 الفنية لالمن الغذائي السكرتارية

 عزت في٪ 10.3 و٪ 16.4 بنسبة الحديدة في دحا بشكل األسعار وارتفعت. والضالع وشبوة ولحج ذمار في تغيير دون وبقي. السابق بالشهر مقارنة يونيو في الغنمي واللحم البقر لحم اتجاه نفس الدجاج لحم أسعار اتبعت الدجاج لحم

 .٪.7.7 بنسبة البيضاء في انخفاض أعلى وسجل. المستهدفة المحافظات من عدن في٪ 6 و
 نسبةب صنعاء مدينة تليها ،٪  29 بنسبة سعاراأل في زيادة أعلى البيضاء أسواق فسجلت. والمتابعة للرصد الخاضعة األسواق في السعر وارتفع. والضالع لحج في إال السابق بالشهر مقارنة يونيو شهر خالل السعر يتغير لم الزبادي

 .لاير 294 عند عدن في سعر وأدنى تعز في 408 وقدره لتجزئةبا بيع سعر أعلى تسجيل وتم. وأبين وذمار ، وحجة ، الحديدة في٪  8 بنسبة المساواة قدم وعلى ،٪  12

٪ 3.8 يليهما ،٪ 4.8 بنسبة األسعار يف انخفاض أعلى وشبوة لحج وسجلت. المستهدفة المحافظات جميع في منخفضة اتجاهات وأظهر أبين، في إال السابق الشهر مع وبالمقارنة يونيو شهر في السعر يتغير لم : )بيضة 30) البيض

 .ذمار في بيضة 30/  لاير 1571 بـ سعر وأدنى تعز في بيضة 30/  لاير 1733 بواقع بالتجزئة بيع سعر أعلى وسجل. صنعاء مدينة يف

 

 

 معدل ويعد. السرةل المالي الوصول على والقدرة ئيةاالشر القوة على الواقع في هذا ويعتمد الرئيسية، والمدنا لريفا فيسواء  يومي بشكل وأحيان ا كبير بشكل الحيوانية المنتجات ل على االقبا يتم عام، بشكل

 داخل لنشطا للصراع ونظرا ية،الح الحيوانات ألسواق بالمثلو. الريفية واألسواق الرئيسية المدن بين واالختالفات األسعار تقلبات في تتحكم التي الرئيسية العوامل بين من والتفضيل النقل وتكاليف والطلب االستهالك

 معظم أظهرت دفة،المسته األخرى المحافظات وفي ،وبالمثل. حجة مدينة أسواق في الريفي السياق ضمن األسعار في ارتفاع ا أظهرت والرصد للمتابعة الخاضعة الحيوانات جميع منتجات فإن بها، ةالمحيط المنطقة

 فرق هناك يكن لم ،وبالمثل. الضالع في والمدن لريفا أسواق في المرصودة األخرى الحيوانية المنتجات لجميع بالنسبة األسعار في فروق هناك يكن لم البيض، وباستثناء. االتجاهات نفس رصدها تم التي المنتجات

 معظم في اراألسع في الفروق أعلى وسجلت. لبيضل شبوة وفي واللحم للدجاج لحج وفي الزبادي للبن حضرموت وفي المحلي البقري للحليب لحج وفي البقري للح الضالع في والمدن الريفية األسواق في األسعار في

 أدنى سجلت إب أن حين في تعز، في ريفيةال األسواق على٪  13 بنسبة للمدينة سعر أعلى( بيضة 30) البيض لطبق الشهري السعر متوسط وسجل. الفروق أعلى تعز وسجلت الدجاج للحم المستهدفة المحافظات

 الرئيسية األسواق عن الدواجن لمزارع ةالمساف بعد على البيض أسعار وتعتمد. سعر

2019 يونيوشهر خالل والريف الرئيسية المدن اسواق في الحيوانية المنتجات اسعار في االختالفات نسبة: 11 جدول  

 أبين الضالع شبوة البيضاء اب تعز لحج حضرموت ذمار حجه الحديدة االسواق السلعه

 لحم بقري

 5208 المدينه الرئيسية
4042 5000 5396 6250 3958 4433 4833 4500 4000 5500 

 الريف
4583 4375 4750 5000 6500 4698 4708 4361 5000 4000 5000 

 الفروقات
13.6% -7.6% 5.3% 7.9% -3.8% -15.8% -5.8% 10.8% -10.0% 0.0% 10.0% 

غنمي لحم  

 المدينه الرئيسية
5236 4708 5000 6063 6250 5104 5083 5125 6000 4500 6000 

 الريف
5406 5167 4792 6667 6500 5406 5208 4569 6188 4500 5375 

 الفروقات
-3.1% -8.9% 4.3% -9.1% -3.8% -5.6% -2.4% 12.2% -3.0% 0.0% 11.6% 

محلي بقر حليب  

 المدينه الرئيسية
517 718 625 460 400 600 600 600 650 600 700 

 الريف
 767 600 588 708 592 527 اليوجد 707 747 780 619

 الفروقات
 %8.7- %0.0 %10.5 %15.3- %1.4 %13.9 اليوجد 34.9%- 16.3%- 7.9%- 16.5%-

 الزبادي

 المدينه الرئيسية
288 323 348 310 300 408 300 421 400 350 324 

 الريف
313 376 371 310 380 348 348 354 445 350 333 

 الفروقات
-8.0% -14.1% -6.2% 0.0% -21.1% 17.2% -13.8% 18.9% -10.1% 0.0% -2.7% 

الدجاج لحم  

 المدينه الرئيسية
1746 1700 1500 1500 1600 2646 1967 2025 1300 2500 1817 

 الريف
1994 1919 1525 1267 1600 2279 1750 1750 1331 2500 2067 

 الفروقات
-12.4% -11.4% -1.6% 18.4% 0.0% 16.1% 12.4% 15.7% -2.3% 0.0% -12.1% 

حبة 30 بيض  

 المدينه الرئيسية
1475 1496 1571 1558 1500 1733 1442 1500 1500 1550 1500 

 الريف
1509 1633 1479 1492 1500 1533 1417 1482 1500 1525 1550 

 الفروقات
-2% -8% 6% 4% 0% 13% 2% 1% 0% 2% -3% 
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 الفنية لالمن الغذائي السكرتارية

 

 في٪  7.3و حضرموت في٪  9.2 وبنسبة إب، في٪  22.2 تليها ،٪ 25 بواقع زيادة نسبة أعلى تعز وسجلت. المحافظات معظم في طفيف بشكل السابق، بالشهر مقارنة يونيو في القمح لحبوب التجزئة سعر ارتفع :القمح وبحب

 ذلك، ومع. كجم/  لاير 232 هو صنعاء مدينة في سعر وأقل كجم،/  لاير 300 عند تعز في سعر أعلى ةالتجزئ سعر متوسط وسجل٪.  21.8 بنسبة وعدن٪  20 بنسبة األسعار في انخفاض أعلى أبين سجلت نفسه، الوقت وفي. حجة

 .وذمار حضرموت في٪  127 على يزيد وما شبوة في٪  150و حجة، في٪  224.7 بنسبة األزمات قبل ما فترة مع بالمقارنة بكثير أعلى يزال ال الحالي التجزئة سعر فإن
 ارتفع وأبين، الحديدة وباستثناء. القمح حبوب سعر اتجاه نفس تقريبًا السعر متوسط واتبع. والضالع وعدن ذمار في مايو شهر في هو كما وبقي تغيير دون يونيو في المستورد القمح لدقيق التجزئة أسعار سطمتو ظل :القمح دقيق

 في٪ 183 بنسبة القمح لدقيق الحالية راألسعا ارتفعت ،(2015 فبراير) األزمات قبل ما بأسعار ومقارنةً . وحجة لحج في٪ 2 من وأقل والبيضاء، إب في٪ 2 من بأكثر سجلت زيادة وأعلى. األخرى المحافظات جميع في السعر متوسط

 وشبوة وتعز وحضرموت صنعاء ومدينة الحديدة في٪ 100 وتجاوزت حجة،
 سعر أدنى حضرموت سجلت بينما كجم،/  لاير 1000 عند بالتجزئة بيع سعر أعلى الضالع سجلت. وأبين والضالع وتعز ولحج ذمار في تغيير دون يونيو شهر خالل البسمتي الرز أسعار ظلت السابق، بالشهر مقارنة: البسمتي الرز

 أعلى الحديدة سجلت حين في السابق، الشهرب مقارنة األسعار في زيادة أعلى والبيضاء حضرموت وسجلت. المحلية األسواق في ومتابعتها رصدها يتم التي التجارية العالمات على الواقع في يعتمد وهذا كجم،/  لاير 737 بواقع لها

 األزمة قبل ما بأسعار مقارنة٪ 219.3 تعز في البسمتي لألرز التجزئة سعر وتجاوز٪.  1 عن تقل بنسبة األسعار في انخفاض
 المحافظات في والمتابعة للرصد ضعةالخا األسواق جميع في تقريبًا الشهري السعر متوسط يتغير لم ،2019 مايو مع وبالمقارنة. المستهدفة المحافظات يباق في البسمتي غير الرز توفر لحج، باستثناء: البسمتي غير الرز

 كجم/  لاير 300 بواقع سعر أدنى أبين لتسج حين في كجم،/  لاير 742 الحديدة في للتجزئة سعر أعلى وسجل. حجة في٪  7.1و٪  25 بنسبة الضالع في حاد بشكل وزاد. المستهدفة
 معظم في وانخفضت األخرى ستوردةالم الغذائية السلع أسعار اتجاهات نفس الشهرية التجزئة أسعار واتبعت. والضالع وذمار حجة في مايو في عليه كان عما تغيير دون يونيو فيشهر للسكر الشهري التجزئة سعر ظل :السكر

 .كجم/  لاير 284 عند لها مستوى أدنى الحديدة سجلت بينما ، كجم/  لاير 360 بواقع بالتجزئة بيع سعر أعلى تعز وسجلت٪. 5.7 بنسبة عدن ثم ،٪ 7.1 بنسبة لحج في انخفاض سبةن أكبر وسجلت. المحافظات
 وقد. وأبين والضالع شبوة في مستقرة وبقيت .المستوردة األخرى األساسية الغذائية السلع أسعار اتجاه نفس يونيو هرش في المستورد النباتي الطهي زيت سعر متوسط اتبع ، السابق بالشهر مقارنة :المستورد النباتي الطهي زيت

 الخاضعة التجارية العالمات أن كما لتر/  لاير 1552 عبواق البيضاء في للتجزئة سعر أعلى تسجيل وتم. صنعاء مدينة في٪ 4.6 بنسبة أيًضا وانخفضت ،٪ 23.5 بنسبة لحج منطقة في حاد بشكل متزايدة اتجاهات األسعار أظهرت

 ةمتوسط" عمانية" جودة ذات هي المحلية السوق في مراقبتها يتم التي التجارية العالمة أن حيث. لتر/  لاير 600 بواقع سعر أدنى أبين سجلت حين، في عالية جودة وذات متوفرة للمتابعة

 متوسط وانخفض. وأبين والضالع والبيضاء وإب وعدن وحضرموت ذمار في 2019 مايو في عليه هو كما وبقي تغيير دون الشهري التجزئة سعر متوسط ظل ،(2019 يونيو) التقرير ادإعد وقت حتى  :محلياعامل الم الطهي زيت

 بواقع للتجزئة سعر أدنى حضرموت سجلت بينما لتر،/ لاير 938 بواقع للتجزئة سعر أعلى عن إب في وأبلغ. ٪4 من بأكثر الحديدة في فقط طفيف بشكل ارتفع ولقد. صنعاء مدينة في٪  4 وبحوالي ،٪ 4.4 بنسبة حجة في السعر

 . لتر/  لاير 540

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 االزمه قبل وما السابق الشهر مع التغير ونسبه  2019 يونيو خالل في المدن الرئيسية (كجم/لاير) المستوردة للسلع السعري المتوسط: 12 جدول 

 المحافظات  التغير % السلع

صنعاء 
 )األمانة

 أبين  الضالع شبوة  البيضاء اب عدن تعز لحج حضرموت ذمار حجه الحديدة

 القمح

 

 200 250 250 243 308 254 300 245 273 250 250 233 232 يونيو

 %20.0- %4.9- %7.3 %9.0- %22.2 %21.8- %25.0 %9.9- %9.2 %2.7- %7.3 %0.4- %1.3  مايو

 %56.3 %66.7 %150.0 %62.0 %105.3 %98.4 اليوجد اليوجد %127.5 %127.3 %224.7 %133.0 %78.5 ماقبل األزمه

 القمح دقيق

 

 230 300 260 283 298 250 333 275 284 300 283 258 261 يونيو

 %4.2- %0.0 %3.0- %2.2 %2.8 %0.0 %5.9- %1.9 %0.4 %0.0 %1.1 %1.9- %0.8-  مايو

 %67.9 %76.5 %103.1 %66.5 %75.3 %77.3 %122.0 اليوجد %102.9 %100.0 %183.0 %115.0 %100.8 ماقبل األزمه

 السكر

 

 300 300 300 304 300 317 360 300 307 300 300 284 289 يونيو

 %1.0 %0.0 %4.2- %2.0 %1.0 %5.7 %0.8- %7.1 %3.4 %0.0 %0.0 %0.4 %2.8  مايو

 %40.2 %40.2 %69.5 %52.0 %40.2 %64.2 %125.0 اليوجد %70.6 %76.5 %51.5 %49.5 %80.6 ماقبل األزمه

 1 الرز

 البسمتي

 

 900 1000 800 882 900 852 958 900 737 850 863 866 820 يونيو

 %0.0 %0.0 %1.8- %3.8 %1.9 %1.2 %0.0 %0.0 %3.8 %0.0 %3.6 %0.7- %1.2  مايو

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد %219.3 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد ماقبل األزمه

 2  الرز

 غير البسمتي

 

داليوج  363 350 354 742 310 يونيو  400 500 350 350 405 400 300 

 %0.0 %25.0 %1.2- %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 اليوجد %0.0 %0.0 %7.1 %2.7- %1.6  مايو

 %47.8 %100.0 %189.3 %75.0 %75.0 %146.3 %100.0 اليوجد %45.2 %133.3 %136.0 %147.3 %106.7 ماقبل األزمه

 

 لطبخا يتز

 مستورد

 600 1000 800 1552 850 1033 1296 988 812 947 858 749 893 يونيو

 %0.0 %0.0 %0.0 %3.5 %3.3 %5.8 %1.3 %23.5 %0.1 %2.9 %0.9 %0.4 %4.6-  مايو

 %76.0 %193.3 %175.9 %226.7 %149.3 %196.8 %191.9 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد ماقبل األزمه

 

 الطبخ زيت

 **محلي

 

 600 900 700 833 938 750 867 800 540 757 542 665 721 يونيو

 %0.0 %0.0 %1.7 %0.0 %0.0 %0.0 %1.0 %0.0 %0.0 %0.0 %4.4- %4.1 %3.9-  مايو

 %76.0 %163.9 %141.4 %75.4 %175.1 %115.5 %123.5 اليوجد %116.0 %80.2 %39.7 %92.8 %121.8 ماقبل األزمه
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 الفنية لالمن الغذائي السكرتارية

 
 
 

 المناطق في بقالسا بالشهر مقارنة السعر تغيري ولم. والبيضاء وإب، وتعز، وذمار، حجة، في المدينة أسعار من ارتفاعا أكثر مايو، بشهر مقارنة   يونيو شهر في القمح لحبوب الريفية األسعار جاءت
. 2019 ايوم بشهر مقارنة المحافظات عظمم في المستوردة األساسية المواد لجميع تقريب ا الشهري السعر متوسط وانخفض. للسكر والضالع ولحج، حضرموت، وفي القمح، لحبوب الضالع في الريفية،

 البسمتي، غير والرز سكرلل حجة في٪  8.8و القمح، لدقيق الحديدة في٪  7.1 ،٪ 8.7 بنسبة القمح لحبوب شبوة تليها. محلي ا المصنع الطهي لزيت٪ 15.4 بنسبة أبين في انخفاض أعلى سجل وقد
 .أرخص ألنه لبسمتيا غير األرز إلى يالبسمت من الحديدة في لألشخاص بالنسبة التحول مدى المئوية النسبة أظهرت الحق وقت وفي. المنتج لنفس الحديدة في٪  56.6 وبنسبة

 
ا الرئيسية، والمدن الريف في التجزئة أسواق أظهرت محلي ا، المصنع الطهي زيت وباستثناء التقرير، إعداد وقت وحتى  السلع جميعل بالنسبة األسعار في فروق ناكه يكن ولم الضالع، في استقرار 

ا المراقبة، األخرى المستوردة . الرئيسية لمدينةا بأسواق مقارنة ذمار في يةالريف المناطق في أعلى للمراقبة تخضع التي السلع وكانت. البعض لبعضها( والمدينة الريف أسواق) السوقين لقرب نظر 
 زيت سعر في فرق أعلى تعز وسجلت٪ . 57.5 بنسبة حجة يف األسعار في فروق أعلى البسمتي غير األرز سجل حيث ، الحديدة في األسعار في مرتفعة فروقا   المستوردة الغذائية المواد جميع أظهرت
 تتم يالت المستوردة الغذائية السلع جميعل األسعار في ارتفاع وشبوة تعز في الرئيسية المدينة أسواق سجلت ، المراقبة المدن وأسواق الريفية األسواق بين ومن٪. 62.6 بنسبة المستورد الطهي

 .محليا المعالج الطهي لزيت٪  33.8 و تعز في٪  62.6 بلغت كبيرة سعرية فروق ، المستورد الطهي زيت سجل ، لذلك وكنتيجة. بالريف مقارنة مراقبتها

 2019 يونيو في الريفية واألسواق الرئيسية المدن أسواق في المستوردة السلع أسعار في الفروق:13دول ج

 االسواق السلع
 المحافظات

 أبين الضالع شبوة البيضاء اب عزت لحج حضرمةت ذمار حجه الحديدة

ح
قم
ال

 

المدينه 

 الرئيسية
233 

250 250 273 245 300 308 243 250 250 200 

 الريف
216 277 250 247 267 275 313 234 230 250 237 

 الفروقات
7.9% -9.7% 0.0% 10.5% -8.2% 9.1% -1.6% 3.8% 8.7% 0.0% -15.6% 

ق
قي
د

 
ح
قم
ال

 

المدينه 

 الرئيسية
258 283 300 284 275 333 298 283 260 300 230 

 الريف
241 293 300 257 287 291 287 271 236 300 250 

 الفروقات
7.1% -3.4% 0.0% 10.5% -4.2% 14.4% 3.8% 4.4% 10.2% 0.0% -8.0% 

كر
س
ال

 

المدينه 

 الرئيسية
284 300 300 307 300 360 300 304 300 300 300 

 الريف
279 329 297 317 300 343 328 317 274 300 317 

 الفروقات
1.8% -8.8% 1.0% -3.2% 0.0% 5.0% -8.5% -4.1% 9.5% 0.0% -5.4% 

رز
ال

ي  
مت
س
لب
ا

 

المدينه 

 الرئيسية
866 863 850 737 900 958 900 882 800 1000 900 

 الريف
738 892 863 767 900 917 917 837 756 1000 967 

 الفروقات
17.3% -3.3% -1.5% -3.9% 0.0% 4.5% -1.9% 5.4% 5.8% 0.0% -6.9% 

رز
ال

 
ير
غ

  
ي
مت
س
لب
ا

 

المدينه 
 الرئيسية

 300 500 400 350 350 400 اليوجد 363 350 379 722

 الريف
461 492 327 417 600 412 417 350 381 500 300 

 الفروقات
 %0.0 %0.0 %5.0 %0.0 %16.1- %2.9- اليوجد 12.9%- 7.0% 23.0%- 56.6%

ت
زي

 
خ
طب
ال

 
رد
تو
س
م

  

المدينه 
 الرئيسية

749 858 947 812 988 1296 850 1552 800 1000 600 

 الريف
603 892 948 600 950 797 888 1010 775 1000 650 

 الفروقات
24.2% -3.8% -0.1% 35.3% 4.0% 62.6% -4.3% 53.7% 3.2% 0.0% -7.7% 

ت
زي

 
خ
طب
ال

 
ي
حل
م

 

المدينه 

 الرئيسية
665 542 757 540 800 867 938 833 700 900 600 

 الريف
525 633 788 593 817 648 817 757 600 900 592 

 الفروقات
26.7% -14.4% -3.9% -8.9% -2.1% 33.8% 14.8% 10.0% 16.7% 0.0% 1.4% 

 

2019 يونيو في الريفية واألسواق لرئيسيةا المدن أسواق في المستوردة السلع أسعار مقارنة  
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 الفنية لالمن الغذائي السكرتارية

 

 تعزيز"برنامج من والمدعومة الغذائي لألمن الفنية للسكرتارية المنتظمة المنتجات أحد تعتبر السوق بمعلومات الخاصة النشرة

 . وربياأل االتحاد من الممول" العيش سبل وصمود الغذائي االمن

 طالتخطي وزارة- يالغذائ لألمن الفنية السكرتارية-الدكتور عبدالواحد مكرد : مع التواصل يتم فضلك من معلوماتلمزيد من الل

راء بمشروع ، أو السيد بليهو نيجيسي ، رئيس فريق الخب - 00-967-1-238215: تلفاكس الخامس، الدور الدولي، والتعاون

 منظمة الفاو  –سبل العيش  تحسين االمن الغذائي وصمود 

E. mails: drmukred@yemen.net.ye - www.fsts-gov.com – 

Belihu.Negesse@fao.org 

 
 المتحدة لألمم زراعةوال األغذية منظمة قبل من وينفذ األوربي االتحاد من مول" مالعيش سبل وصمود الغذائي االمن تعزيز"برنامج

 الدولي والتعاون التخطيط وزارة- الغذائي لألمن الفنية والسكرتارية( الفاو)

 

 

 

المدن سواق افي  : المتوسط الشهري ألسعار األنواع الشائعة االستهالك من األسماك14جدول 
 2019 يونيو/كجم()لاير الرئسيية

 المحافظة
 % التغيير

 األسماك من االستهالك الشائعة االنواع

 الجحش الباغة السخلة الثمد

 صنعاء )األمانة
 2583 1100 3825 2900 يونيو

 %33.0 %32.1 %38.2 %38.6 مايو

 الحديدة
 2893 1192 4321 2963 يونيو

 %39.2 %25.9 %18.7 %13.1 مايو

 حجه
يوجدال يونيو  4750 900 3063 

 %4.3 %41.1 %15.2 اليوجد مايو

 ذمار
 2667 1000 3717 2500 يونيو

 %4.9 %0.0 اليوجد %6.4 مايو

 حضرموت
 2688 958 7125 2150 يونيو

 %11.6 %7.4 %31.0 %65.4 مايو

 لحج
 1100 733 اليوجد 3500 يونيو

 %29.0- %2.3- اليوجد %27 مايو

 تعز

يوجدال 3292 يونيو  3000 اليوجد 

 %0.0 اليوجد اليوجد %7 مايو

 عدن
 

 3429 1454 6271 3000 يونيو

 %33 %37 %16 %67 مايو

 اب
 

 3417 اليوجد 3708 3208 يونيو

 %8 اليوجد %0 %0 مايو

 البيضاء
 

 2025 604 4556 2150 يونيو

 %0.0 %8.2- %5.7- %4.8- مايو

 شبوة
 

 2500 1500 3000 2625 يونيو

 %13.0- %15.4 %17.1 %2.4 مايو

 الضالع
 

 اليوجد اليوجد اليوجد 1875 يونيو

 اليوجد اليوجد اليوجد %11.8- مايو

 أبين

 3042 500 3729 3042 يونيو

 %19.7 %53.8 %24.3 %52.1 مايو

 

 

 
 

 يوليو- يونيو) ترةالف هذه في عام كل( الشمالي الموسم رياح) باسم الصيادون يعرفها التي الموسمية الرياح تهب
 تسبب مما د ا،محدو يونيو شهر في األسماك صيد أنشطة إلى الوصول إمكانية أصبحت لذلك، ونظرا(. أغسطس-

 حاد كلبش يونيو شهر عارأس ارتفعت ولذلك،. الساحلية المناطق جميع في المراقبة األسماك ألنواع اإلمداد قلة في
 ةللمراقب الخاضعة األسواق جميع في تقريب ا

 

. مايو بشهر ةمقارن للمراقبة تخضع التي األسواق جميع في رصدها يتم التي األسماك من النوع هذا توفر  الثمد:

 حادة زيادةو سعر أعلى تسجيل وتم. المحافظات معظم في المتزايد االتجاه يونيو في التجزئة سعر متوسط وأظهر

 38.6 بةبنس صنعاء ومدينة٪  50 من بأكثر أبين هاتلي ،٪  65.4 بنسبة حضرموت تليها ،٪  67 بنسبة عدن في

 وتم خرى،األ بالمحافظات مقارنة٪.  11.8 بنسبة األسعار في انخفاض أعلى الضالع سجلت نفسه، الوقت وفي٪. 

 الضالع في رسع وأدنى حجة، في كيلوجرام/  لاير 4750 بواقع الثمد لسمك بالتجزئة للبيع سعر أعلى عن اإلبالغ

 .كجم/  لاير 1875 بحوالي
 

 لمحافظاتا جميع في رصدها يتم التي األنواع جميع بين من األغلى هو األسماك من النوع هذا يعتبر : السخلة

 النوع ذاه سجل يونيو، شهر وفي. متتالية أشهر لعدة لحج محافظة أسواق في مستمرة ندرته جعل مما المستهدفة

 ارتفعو. عدن في كجم/  لاير 6271 يليه حضرموت، في كجم /لاير 7125 إلى وصل التجزئة سعر في حاد ارتفاع

 ،٪ 38.2 بنسبة صنعاء مدينة في حاد بشكل رصدها يتم التي األسماك من النوع لهذا الشهرية األسعار متوسط

 بنسبة فقط البيضاء في التجزئة سعر انخفض نفسه، الوقت وفي٪.  24.3 بنسبة وأبين حضرموت في٪  31 تليها

5.7 .٪ 

 

. المستهدفة تالمحافظا جميع في المرصودة األنواع جميع بين من نوع أرخص األسماك من النوع هذا يعتبر :اغاالب

 لشهربا مقارنة والضالع وإب تعز محافظات أسواق في ندرته األسماك من النوع هذا واصل يونيو، شهر وفي

 لبيةغا قبل من بشدة مطلوب فإنه األسماك، أنواع أرخص ولكونه ذمار، في إال السعر يتغير ولم. السابق

٪  32و دنع في٪  37 تليها حجة، في٪  41 تليها أبين، في٪  53.8 بنسبة التجزئة سعر ارتفع وقد. المستهلكين

 ما لتجزئةا أسعار وتراوحت٪.  3 من بأقل لحج وفي٪  8.2 بنسبة البيضاء في السعر وانخفاض. صنعاء مدينة في

 .. شبوة في كيلوغرام/  لاير 1500 إلى اءالبيض في كجم/  لاير 604 بين

 
 افظةمح وفي. مقلي كسمك المطاعم في االستهالك حيث من األفضل هو األسماك من النوع هذا يعتبر :الجحش

 خالل اً مستقر النوع لهذا الشهري السعر متوسط وبقي. السابق بالشهر مقارنة الجحش سمك يتوفر لم الضالع،

 في تقريبًا ٪39 بنسبة حاد بشكل السعر ارتفع فقد مايو بشهر المقارنة وعند يضاء،والب تعز في فقط يونيو شهر

 سعر أعلى عدن سجلت المستهدفة، المحافظات بين ومن. وعدن صنعاء مدينة في سواء حد على٪ 33و الحديدة،

 3063و تعز في كجم/  لاير 3000 بـ تليها كجم،/  لاير 3417 بواقع إب يليه كجم،/  لاير 3429 عند بالتجزئة بيع

  .. لحج في كجم/  لاير 1100 هو تسجيله تم سعر وأقل. حجة في كجم/  لاير
 

 األسماك

mailto:drmukred@yemen.net.ye
http://www.fsts-gov.com%20–%20Belihu.Negesse@fao.org
http://www.fsts-gov.com%20–%20Belihu.Negesse@fao.org

